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Høstandakt ved  

Ragnhild Halden 

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! 

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene 
viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de 
små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører 
slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds 
rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem 
inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. 

Det er ingen mild Jesus vi får høre om her. Nei, Jesus er harm! Virkelig 
sint! Og han irettesetter sine venner. Det er ikke det vanlige bilde av  
Jesus dette her. Hva er det han er så sint for? Jo, noen har prøvd å  
hindre noen å komme til han. 

Dette er en tekst som viser at barn er viktige for Gud, og en utfordring til 
oss voksne om at de har en naturlig plass hos Gud og i menigheten vår. 
Men det er en tekst som utfordrer oss mer enn bare om å la barna få 
komme til Jesus. For denne teksten handler også om oss. Jesus sier at 
vi må ta i mot Guds rike som et lite barn. 

Hva vil det si å ta i mot som et lite barn?  

For mange år siden skulle min lille nevø på 4 år være med på søndags-
skolen mens vi andre var på gudstjenesten.  

Like før prekenen skulle barna gå ut til søndagsskolen, og bære et kors 
med seg. Det ville gutten bære, men det var så tungt. Derfor prøvde far å 
hjelpe til, men guttungen ropte ut: «Bæle sjøl!!!» Bære sjøl. Vi vil gjerne 
det vi mennesker. Klare oss sjøl, stå på egne bein, være selvstendig. 

Men et lite barn kan ikke gjøre mye selv. Når vi er små, riktig små, kan vi 
ikke gå, ikke gjøre oss forstått med språk. Vi er helt avhengig av andres 
omsorg, og må bare overgi oss i deres hender.  

Og det er det som skal til for å komme til Jesus. Overgi seg. Ikke  
prestere noe, ikke klare noe, fortjene noe, men kun overgi seg i hans 
hender, i hans kjærlighet. Og ingen har lov til å hindre at noen får komme 
til Jesus. 

Ingen får stille krav på vegne av Jesus og sperre folk borte fra han. La de 
små barn komme til meg og hindre dem ikke. For egentlig er vi alle Guds 
små barn, vi er alle avhengig av Guds kjærlighet. 
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Men det virker ikke som disiplene skjønner hva Jesus snakker om da de 
senere krangler seg i mellom om hvem som er størst av dem. Og Jesus 
tar et radikalt, men ganske tydelig grep «Om noen vil være den første, 
må han være den siste av alle og tjener for alle.» 36 Så tok han et lite 
barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem: 
37 «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den 
som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg.» 

Vi skal ta i mot alle som overgir seg til Jesus. For i bunn og grunn er vi 
ikke større enn dem. Vi er alle Guds barn. Og ved å ta i mot, tar vi i mot 
Han som har skapt oss alle. 

Vi må selv overgi oss som små barn til Guds kjærlighet, men også ta i 
mot hverandre som Guds barn. Alle skal få komme til Jesus. Barn,  
voksne, gamle, friske, syke, glade, sørgende, redde, modige, store, små, 
alle har vi en plass i Jesu armer. Så får vi overgi alt vi bærer av det vi  
klarer og det vi ikke klarer og bare få være Guds barn, for det er vi! 

Som når et barn kommer hjem om kvelden 

og møter en vennlig favn, 

slik var det for meg å komme til Gud, 

jeg kjente at der hørte jeg hjemme. 

Det var en plass i Guds store rom, 

en plass som lenge ventet meg. 

Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, 

jeg vil være et barn i Guds hjem. 

 

Sokneprestens kontortid 

 

 Ragnhild Halden er stort sett å treffe på Lundetunet på tirsdager, 

men innimellom har hun begravelser, møter og samtaler m.m.  

 
 

Ønsker du en samtale med presten?  

Ta gjerne kontakt med henne på  

tlf.: 99 25 79 91 for å avtale tid. 
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Lunde Minigospel  

Lunde Minigospel hadde  

høstens første øvelse torsdag  

9. september. Det møtte opp 

en fin gjeng barn i alderen  

3-6 år!  

 

Er det flere som har lyst til å 

være med, er det bare  

å melde seg på!  

 

Minigospel er for alle barn i alderen 3-6 år (t.o.m. 1. trinn).  

Øvelsene består av sang, musikk, spill på instrumenter, lek,  

bibelhistorie, dans og mye gøy! Vi opptrer på ca. to familie-

gudstjenester i semesteret. 

Meld deg på via  https://minkirkeside.no/nome, eller appen 

«MinMenighetsportal». De som har registrert seg tidligere, kan 

melde seg på direkte til Frøydis via SMS (950 27 282). 

Kontingent: Kr 150,- i halvåret.  

Følg med på menighetens hjemmeside: http://lundekirken.no og 

Facebook: «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd» for  

informasjon og oppdateringer. 

 
 
 

 
Velkommen til  

Lunde Minigospel! 

https://minkirkeside.no/nome
http://lundekirken.no
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UNGDOMSKLUBBEN FIDUS 
 

Fredag 10. september var 
det oppstart for Fidus. 

Her er det biljard,  
bordtennis og andre gøye 
aktiviteter for ungdom.  

Vi ønsker alle ungdommer i 
Lunde hjertelig velkommen 
tilbake til Fidus! 

Torsdag 9. september var det endelig oppstart for  
Supertorsdag! Smilende og glade barn kom fornøyde inn  
dørene på Solhaug. Det var en gjensynsglede å se hverandre 
igjen. Det ble frukt og is på både store og små.  

 
Vi forsetter frem til høstferien 
med gruppene vi hadde før 
sommeren. 
 
9. september  
1. trinn - 2. trinn 

16. september  
3. trinn - 6. trinn 

 
Velkommen! 

Halvor og Kittil på Fidus 
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I prat med to som var til stede i kirken 

en bestemor og en gjest forteller de: 

Vi var imponert over konfirmantene! De  

var så flinke, og opplegget i gudstjenesta  

var så fint! 

Ragnhild prest sa i starten at i dag er det  

konfirmantene som 'har' gudstjenesta.   

Hun hadde så 'lett og alminnelig' en god  

tone i prat med dem og bandt det hele  

sammen på en fin og naturlig, men likevel, høytidelig måte. 

Å se alle konfirmantene stå framme i kirka med konfirmantkappene 

på, vendt mot oss som satt i kirka, og synge av hjertens lyst og med 

stor innlevelse, sangen: 'Du vet vel om at du er verdifull? At du er  

elsket for din egen skyld. For ingen andre er som deg'  

(Dikt av Ingmar Olsson), var rørende og fint. 

Alle konfirmantene deltok under hele  

gudstjenesten. Noen var forsangere, noen 

leste skriftsteder fra Bibelen, en spilte på  

flygelet, og alle virka så fornøyde  og trygge 

på hverandre. Innlevelsen i det de var med på 

var flott å legge merke til. 

Preika til Ragnhild var også veldig god,  

framført på en lett og forståelig måte som alle  

sikkert vil huske fra denne dagen. 

For oss var dette en fin, god, trivelig og  

høytidelig opplevelse!     

                                                             T.L.L. 

Samtalegudstjeneste og fest  

for konfirmantene 2021 
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Rad 1 (foran) fra venstre:  

Kristina Sandstå, Adele Sundbø Bjerva, Janne Simones Hegna, 

Aurora Kjeldsen Gunnerud, Milly Caroline Hvalen Skalmeraas. 

Rad 2 fra venstre:  

Sokneprest Ragnhild Halden, Oliver Nicolai Boyles Johnsen,  

Johan Adrian Lillevik, Leon Hanken Strand,  

trosopplærer Cathrine Friberg Rønneberg. 

Rad 3 fra venstre:  

Torjus Holte, Kittil Dørumsgaard Valen, Eskil Evju Fjeldly. 

Rad 4 (bakerst) fra venstre:  
Tor Even Risdalen, Halvor Værheim Øygarden. 

Konfirmanter i Lunde og Flåbygd 

menighet 2021 
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Når man er ferdig som konfirmant, så 

får alle tilbud om å melde seg på som 

ungdomsleder i Ønsket og elsket. 

  

Jeg valgte å melde meg på som ung-

domsleder, da jeg så det store felles-

kapet som lederne hadde, da jeg var 

på konfirmasjonsleir. Lederne var alltid 

samlet og fant på noe gøy, og det hadde jeg lyst til å være med på.  

Jeg vil anbefale alle å melde seg på som leder. Du får mange nye 

venner, gode minner og masse erfaring du kan ta med deg videre. 

I tillegg til at man er leder på konfirmasjonsleir, så skjer det masse 

andre ting i løpet av året. Det er blant annet lederleir. Da drar  

lederne på leir, for å forberede oss til kick off, konfirmasjonsleir og 

å lære oss om hvordan det er å være en leder. I tillegg blir man 

også kjent med andre fra hele prostiet. Vi er også alt for lenge  

oppe, når vi vet at vi må opp tidlig neste dag, og det gjør vi stort 

sett gjennom hele leiren. Men, vi har det sååå gøy! 

Jeg anbefaler alle å bli med som leder! Ta kontakt med Ragnhild 

prest, Cathrine ungdomsarbeider eller meg. Jeg lover – du får 

være med på masse gøy!  

 

Påmeldingsfrist er 23. september 2021, men det går an å melde 

seg på etter fristen hvis du har lyst til å bli 

med.  

   

 

             Gunhild Sofie Halsvik Rønningen 

Hvordan er det å være  

ungdomsleder? 
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LUNDE BEDEHUS 

100 ÅR – 21.09.2021 
Blar en tilbake i gamle skriv fra  
Lunde sin historie kan en finne felles trekk.  

Åra omkring 1920 har vært aktive år for  
foreningslivet i bygda. Mye henger nok 
sammen med utbyggingen av Sørlands-
banen. 

Behovet for større forsamlingslokale meldte 
seg etter hvert, og derfor var det nok ikke 
uventa at tanken om bygging av eget hus  
for Lunde og Ytre Flåbygd Indremisjonsforening måtte komme. 

Det var Gunhild Skoe som først kastet fram tanken om bygging av bede-
hus – stedet der det står i dag. I protokollen fra 1920 for Lunde og Ytre 
Flåbygd Indremisjonsforening ble det stadfestet bygging av Lunde Bede-
hus. Tidligere var møtene blitt holdt rundt i hjemmene og på Bjerva og 
Kjeldal skuler. 

Kittil Hanto ivret etter å få et eget hus til indremisjonen i Lunde. Da kunne 
en heller leie ut bedehuset til andre. Han var kausjonist for bygget og var 
den som undertegnet den første leieavtalen med grunneier Halvor H. 
Skoe. Leieavtalen ble undertegnet 24. jan.1922, mens huset sto ferdig i 
september 1921. 

«I september 1921 stod det fine romslege bønehuset ved Skoe ferdugt 
og blei vigsla med fest og med talur av emissær Svendsen mfl.» Slik står 
det i Lundesoga om starten på virksomheten på Lunde Bedehus. 

Ansvarsfordeling – likestilling. 
Kvinner har alltid stått med / bak kristent arbeid, så også her i Lunde.  
I 1918 ble navnet Bjerva kvinneforening endra til Bjerva Indremisjons-
forening. To år seinere gikk foreningen sammen med Ajer og Tempelens 
kvinneforening og ytre Flaabygds kvinneforening over til en forening med 
navnet Lunde og Ytre Flaabygd Indremisjonsforening. Denne foreningen 
var både for menn og kvinner. Kittil Hanto var første formann. 

Lunde og Ytre Flaabygd Indremisjonsforening (seinere Lunde Indre-
misjon), nå Lunde Normisjon, var tidlig ute med lik fordeling i styret  
mellom menn og kvinner. I loven fra 1921 står det at det skal velges  
3 kvinner og 3 menn til styret. Årsmøtet har nok sett behovet for noe  
avvik av prosentandelen fra år til annet. 
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Bygging – utvidelse – påbygg 
Bedehuset ble første gang tegnet av 
Hans Haugane, og huset hadde da 
inngang mot sør. Talerstolen sto i det 
nordøstre hjørnet. De som sto for  
byggingen var Nils Hovland og Kallåk. 

Bedehuset ble etterhvert for lite i for-
hold til aktiviteten. Allerede rundt 1930 
ble det aktuelt med påbygg, utvidelse 
på nord og sørside. Det var lavt under taket, 
så det ble besluttet å øke takhøyden med 1 meter. Dette arbeidet ble 
gjort gratis av Halvor og Stein Hanto. 

I 1934 gikk det en stor vekkelse over Lunde, og Bedehuset var et naturlig 
samlingspunkt. Men huset ble etterhvert for lite og en måtte ty til  
Lundevang, for å huse alle som ønsket å komme på møtene. 

I 1935 ble det vedtatt å utvide grunnflata. Det ble bygd nytt inngangsparti 
mot øst og nytt podie/plattform mot sør. 

Gunnulf Smukkestad tegna dette andre byggetrinnet. Kostnadsoverslaget 
var på kr 2292,-, og det ble søkt om et lån i Lunde Sparebank på  
kr. 2000,-. Dette ble innvilget 25.juni 1935. 

Formann i byggekomiteen var: Stein Hanto, og snekkerarbeidet ble satt 
bort til Olaf Lia og Alf Holte på akkord.  

Tredje byggetrinn ble ferdigstilt i 1986. Her ble det et påbygg nordover, 
med full kjeller og samme9 takhøyde som eksisterende bygg. Grunnflate 
ca. 55 m2. 

Bygget ble tegnet av Niri Hegnastykket og ble kostnadsberegnet til  
kr 91.200,-. 

Kjeller etasje ble oppsatt i Poroton levert av Bratsberg Teglverk. Murer 
var Peder Hærås. 

Snekkerarbeidet ble utført av elever fra Yrkeskolen (Lunde videre-
gående), ansvarlig lærer var Erik Forberg. Arbeidet ble gjennomført over 
to skoleår. Det ble tatt fagbrev på utvendig arbeid for noen og året etter 
ble arbeidet innvendig tatt. 
 
Dugnad – frivillig arbeid 
Opp gjennom åra har det blitt utført mye dugnadsarbeid også på og rundt 
dette huset. 

På slutten av 1960 åra ble det grav ut kjeller under kjøkken / gang parti til 
toalett anlegg. Dette ble gjort med spade og hakke i hard leiregrunn. 

Tilbygg våren 1983 
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Andre større utbedringsarbeid har 
vært bytting av bølgeblikk plater på 
bygget fra før 1986. Innvendig opp-
pussing av Lillesal og Storsal har 
blitt gjennomført i flere omganger. 

Mor Norge hadde vært «fattig» uten 
dugnad og frivillig hets arbeid i ulike 
lag og foreninger. 

Mer enn tak og vegger 
Bedehusets rolle og virksomheten  
som har vært her opp gjennom åra, og betydningen det har vært for den 
enkelte person og familie er ikke lett å dokumentere. Men i samtale med 
bygdefolk er det ikke få som har vært i kontakt med enten Søndags-
skolen, Barneforening, Guttegruppe, Yngres, Musikkforening / kor,  
møteuker, enkeltmøter og basarer på Bedehuset til ulike tider. 

I Lundesoga står det en uttalelse fra 
presten Dalene:  

«Denne indremisjonsvirksomhed i 
dens forskjellige faser har sikkert i 
tidens løb havt betydelig indflydelse 
paa den religiøse udviking i bygden» 

Litt om bedehuset og dens rolle  
sett fra en sentral person i Lange-
sundsfjordens Indremisjonsselskap, 
Tor Sneltvedt som var sekretær der  
i mange år: «Bedehusets stolthet 
har aldri vært den imponerende  
fasade. Det har vært det enkle som  
har vært bedehusets varemerke.  
Bedehuset i dagslys er mere omgitt av kritikk enn beundring.  
Kjærligheten omfatter innersiden og med det mener vi ikke interiøret, 
men samfunnet med menneskene der inne. Det innerste og det  
egentlige ved de helliges samfunn er at den levende og oppståtte  
Jesus Kristus er der hvor hans venner samles i Jesu navn. Det  
største ved bedehuset er at jeg har møtt Gud der.»  
 
Søndagsskolen 
Også i Lunde er det mange som har ett eller sju år på søndagsskolen 
på bedehuset opp gjennom åra, og vært av betydning også i voksen 
alder. 

 

Møte på Ajer 

Sangkoret ved Hageberg (vegen) 
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  Lars Ova og søndagskole  
  henger nøye sammen. Det 
  er ikke få søndager han  
  har gått til bedehuset og  
  møtt unger i ulik alder og  
  fortalt spennende historier 
  og brukte stemme fra fistel 
  til den mørkeste stemme  
  og holdt oss unger helt i  
  ånde. 

  Hilda Nielsen var også en 
  trofast støtte spiller på  
  søndagskolen hvor hun  
  brukte det gamle pedal  
  orgelet til sanger som  

ble sunget. 

Søndagskolens juletrefester har vært et høydepunkt for «liten og stor» 
opp gjennom åra. 

Før Lars og hans trofaste medhjelpere kom til bedehuset på søndag  
formiddag, var det en som hadde vært oppe tidlig på morgenen – på  
vinterstid måtte det fyres opp i lokalene (da var det ikke elektrisk  
oppvarming på vedhuset). Den som sørget for oppvarmingen var Olav 
Bjervamoen. 
 
Sang og musikk 
Kor, musikkforening, duett og solosang har vært med i bedehuset og  
kristen virksomhet opp gjennom åra og den dag i dag. Sang og musikk 
har vært samlende og smittende budbringer av det kristne innholdet. 

Einar Lia forteller at det var spennende hver høst hvor mange elever fra 
Yrkeskolen og det kristne elevlaget som ble med i musikkforeningen.  
Disse var gode støtter til den faste stammen. 

Et hvert bedehus hadde gjerne sin egen musikkforening, men besøk på 
andre bedehus ble det - med gitar, mandolin, trekkspill, fiolin og sin egen 
sangstemme. 

Det var likevel koret som var det første som kom i gang. Her var det far til 
Einar, Eivind N. Lia som var primus motor og dirigent gjennom mange år. 
Han var også den som undertegnet ny leiekontrakt i forbindelse med 
første utvidelse av bedehuset. Denne ble undertegnet 5. november 1935. 

I kor sammenheng var det en familie med mange sangere – familien  
Dale. 

Søndagsskolen utenfor bedehuset 
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«Bedehusbarn» 
Her kommer noen opplevelser og inntrykk fra Eilei Valen f. Traskjær, 
som vil kalle seg et «bedehusbarn» 

Først valgte foreldrene mine så viselig å sende meg av gårde til søndag-
skolen, seinere ble valget mitt. Gikk på søndagsskole til konfirmasjonen. 

Siden fulgte yngres, musikklag, møteuker og turer. Slik gav bedehuset 
meg ei stor og god nistepakke for livet Trofaste mennesker som Hilda 

Nielsen og Lars Ova og flere fortjener stor takk. I årevis sådde de Guds 
ord gjennom fortellinger og sang, og de var tålmodige. De pekte på Han 

som er Veien, Sannheten og Livet. «Jesus er Kongen min, Guds barn jeg 

er», ble sunget mye, og jeg er fortsatt glad i denne sangen. Når jeg  
kommer inn på bedehuset i dag, er det som om tonene ennå sitter i de 

gamle veggene: «Jesus er Kongen min, Ham vil jeg tro». 

Mitt første skoleår 50 / 51 hadde jeg faktisk i Lillesalen på bedehuset. 

Noen av tre pultene var doble, og det var hull til blekkhuset. Doen stod 
skakk og skjev nede i bakken, og om våren myldra det hvitveis og heste-

hov rundt huset. Skoe – Kåsene stod tett innpå huset da, en gang klatra 
jeg opp i ei høg furu og klarte ikke å komme meg ned igjen etter  
friminuttet. Gjett om fru Hesthag ble sint! Der teglverket står nå , hadde vi 

skirenn om vinteren. Stas å varme seg ved den store bedehusovnen  
etterpå og få utdelt premie: 1 lakrisbåt, 1 tyggegummi, et knallrødt  

penneskaft med splitt. Å skrive med blekk var nifst for en førsteklassing. 

Før som nå ble bedehuset brukt til forskjellige anledninger i bygda.  

Særlig husker jeg engang jeg som småjente satte meg på lokket til den 

store kjelen med kjøttkaker i, under en begravelses middag og skjemte ut 
heile foldeskjørtet mitt med brun saus! 

For meg ble det mange år borte fra Lunde, og da jeg valgte å flytte  
tilbake som pensjonist, var det godt å komme heim igjen til Bedehuset 

også! Vi er priviligerte som kan samles til møter og bibeltimer og ha  

fellesskap med hverandre til styrke på veien mot Målet! Måtte Lunde  
bedehus bli brukt mye også i tider som kommer.  

Bibelordet fra 1. Kongebok 8.29: «Mitt navn skal være der» - ønsker jeg 
skal være ledestjerne for virksomheten fortsatt. 
 
Formidler av «Godt nytt» - evangeliet 
Har ikke sett noe kartotek på hvor mange møter / møteuker det har vært 
på bedehuset opp gjennom ara, men et stort antall er det. Det har vært 
besøk av mange predikanter og emissærer, personer med ulike ord og 
former, for å fortelle det glade budskapet. 
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Emissær Riverud var med under 
vekkelsen som gikk midt på 30-
tallet. Hardang navnet knyttes 
også til mye møtevirksomhet i 
Lunde. Johan Johansen er for 
mange formidler av Godt Nytt, 
med glimt i øyet. «Det er ikke 
noe pusleri vi driver med» 

Arne Aano fra Misjons-
sambandet har vært på flere  
møteuker i Lunde. Han lo og grå 
om hverandre, med sitt trekkspill på magen og gav gode eksempler på 
hverdags-kristendom. 

Frikirke-pastor Ansgar Mørland hadde møteuker på bedehuset tidlig på 
60-taller. Under disse møtene var det flere som fikk en ny og annen 
retning å følge – de vendte om. 

Samlinger / virksomhet utenfor bedehusets vegger har det vært i form 
av turer til ulike hytter i nærområdet, fellesturer til stevner og felles-
møter med naboforeninger. Siste teltmøte serie var i 1981, hvor teltet 
var plassert ved «Sirkustomta» Fellesmøter var det også i 1993  
sammen med foreningene i Flåbygd, Svenseid og Tyri. 

Basarer og utlodninger i ulike varianter har vært med på å skaffe midler 
til misjonsvirksomhet utenfor bedehusets vegger og skaffe midler til 
vedlikehold og utbedringer når det var behov. 

Basar på Krøsset» har vært med på å vise hva bedehuset kan formidle 
og bygdefolket har støttet økonomisk ved å ta «lodd» - og noen var  
heldige å få med seg en gevinst.  
 

Barneforening og 1. mai basar 
Barneforeningen var en viktig møteplass for mange jenter opp gjennom 
åra. Ledere i mange år var Marie Solheim, Ruth Gulliksen og Johanne 
Hanto. Fru Myrstad fra Misjonsselskapet var så å si fast basar taler, år 
etter år.  

På 1. mai basaren kunne gutter og familie bli med, elles var barne-
foreningen en samling for jenter. Det var nok grunnen til at det på  
slutten av 50-tallet ble starta en gutteforening. Her var det litt andre 
«håndarbeid» aktiviteter. 
 

Kjøkkentjeneste og «skalkefest» 
Hun hadde ikke tall på hvor mange fester og samlinger hun hadde stelt 
i stand til med kaffe og kaker på bedehuset – Tora Bjervamoen. Ja det 
er mange kjeler med kaffe og x-antall julekaker og andre kaker som har 
blitt lagd av Tora og andre medhjelpere på «kjøkkenet».  

 

På tur til «Gamlestul», Lona 29.08.20 
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I de seinere åra har det 
blitt servert ved bordene 
eller det har vært 
«stående buffe», men  
slik var det ikke i 
«gamledager». 

Da det ble pause i festen, 
kom kopper og skåler 
fram i flettverkskorger og 
kakene var lagt i papir-
poser og delt ut – i bunn 
av posen kunne en finne 
to sukkerbiter – godt  
spesielt for noen små og 
kanskje store. 

Før oppvaskmaskinens tid, tok gjerne «kjøkkengjengen» damene  
oppvasken på mandag etter festen. 

Kaker kunne det kanskje også bli litt igjen fra søndag, da ble det gjerne 
«skalkefest». Det var også før fryseboksens tid. 

Kvinnene har stått bak i mye viktig bedehus- og misjonsarbeid opp  
gjennom åra, som kjøkkentjeneste og kvinneforenings arbeid – for  
indre- og ytremisjon. 
 
«Kirkeasyl» - «Bedehusasyl» 
Høsten 1993 banka det noen på bedehusdøra i forbindelse med et møte. 
«Kan vi få komme inn?» 

Et ektepar fra Kosovo, som var redde for å bli sendt ut av landet –  
desperat trengte de et sted å være. For dette ekteparet ble Bedehuset et 
sted «å være» for noen uker. Ny oppholdsøknad ble sendt, og denne ble 
innvilget. Ektemannen har jobba seg til fast arbeid – hatt dette i flere år, 
og har vel ikke hatt en fraværsdag på jobb siden han fikk den. 

Noen uker seinere kom det en ny henvendelse om å få «Komme inn» på 
Bedehuset. Det var en far, mor og en liten gutt. Styret kunne ikke si nei. 
Oppholdet på Bedehuset for familien Kaba varte i 10 måneder, før de dro 
til Sverige og videre tilbake til Makedonia. 

Lageret ble gjort om til stue og sovealkove. Kjøkkenet var også i daglig 
bruk. Mat-kjøp og besøkstjeneste ble organisert, samt andre nødvendige 
hjelpetjenester. Norsk undervisning ble ukentlig gjennomført. Mange i 
Lunde fikk nye venner i familien Kaba, men også de tre familie-
medlemmene fikk nye venner gjennom oppholdet på Bedehuset. Gode 
støttespillere i denne tida var personer i Det evangeliske Luthersk  
Kirkesamfunn. 

 

«Kjøkken gjengen» ved 60 års jubileum 1981   
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Det har i ettertid blitt samlet inn penger til familien Kaba i  
Makedonia. Disse pengene har gått til kjøp av ved / til oppvarmning 
og til skolegang for barna. (Et nytt familiemedlem har kommet til 
etter oppholdet på bedehuset). 

Bedehuset – et  rom for hverdag og fest – et sted for påfyll av 
«Godt Nytt» for hver ny generasjon. 

 

For Lunde Bedehus, Jan Nielsen.  

 

Velkommen til dåp 

Livet er en gave. For mange handler dåpen om tradisjoner og å  
skape en minnerik dag for familien.  

Vi har lang tradisjon for å døpe barn i Norge. Det gjør dåpen til en 
høytidelig begivenhet. Barnet bæres frem, nevnes med navn og er 
dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes et nettverk rundt barnet. 
Faddere påtar seg ansvar for å følge barnet opp og lære barnet om 
den kristne tro. Menigheten tar i mot et nytt medlem. Samtidig blir 
barnet en del av Den norske kirke.  

Barnet døpes ofte når det er rundt 3 måneder, men både eldre barn 
og voksne er velkommen til dåp. Alle som ønsker å døpe barnet sitt 
er velkommen i kirken.  

Ragnhild prest skriver så fint i sin høstandakt «La de små barna  
komme til meg, og hindre dem ikke!» - at vi alle er Guds barn. Det er 
godt å vite. Andakten kan du lese på side 2 - 3 i dette bladet.  

Akkurat denne andakten passer fint i dette høst nummeret.  
Redaksjonen har kikket mot menighetene i Midt - Telemark og der 
presenteres dåpsbarn med bilder. Så hyggelig! Dette vil vi også  
prøve. Det er helt frivillig og vi må ha tillatelse til å sette bildet på 
trykk. Vi har startet så smått med bildene du ser på neste side.  

 
Det skjer et under i verden  
hver gang et barn blir til, 

over det gryende livet 
lyser Guds skapersmil. 

Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn.   
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Mie Hegna-Wik ble døpt i 

Lunde kyrkje 12.09.21. 

Foreldre: Maylen Hegna  

og Magnus Wik  

Axel H. Darrud ble døpt  i 

Lunde kyrkje 12.09.21. 

Foreldre:  Elisabeth  

Haldorsen og Erlend 

Darrud 

Dåpsbarn —Vi gratulerer! 

Tobias Skarpodde ble døpt i 

Lunde kyrkje 22.08.21. 

Foreldre: 

Maria og Brede Skarpodde 

Ingrid D. Westengen  

ble det i Lunde kyrkje 

20.06.21. 

Foreldre: Karoline D. og 

Runar Westengen 

Oline Vold Hovland ble 

døpt i Landsmarka kapell  

01.08.21  

Foreldre: 

Kristine V. og 

Olav Johannes Hovland 

Tristan Skåland Garcia 

ble døpt i Landsmarka 

kapell 17.07.21.  
Foreldre: Ingrid S.  

Eriksen og Felipe G. 

Pachon 
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Foto: Anette H. Johanson 

 Skyssordning 
 

Vi har nå på plass en ordning med 

skyss til menighetens gudstjenester  

og arrangementer. Ring 412 34 904,  

så ordner vi det. 

Fint å se at menighetens aktiviteter 
våkner til liv igjen. Bare å ta en titt på 
menighetens hjemmeside, så ser 
man at kalenderen er fylt opp av 
«normalitet» Det føles godt.  
 
Fra Kulturdepartementet er det gitt et 
særskilt tilskudd til menighetene som 
følge av Covid-19 pandemien. Lunde 
og Flåbygd har mottatt kr 17.500,- 
som skal brukes i forbindelse med 
den frivillige innsatsen som gjøres i 
menigheten vår. 
 
Konfirmasjonene har kommet godt i havn. Soknerådet hadde en 
unik sjanse til å hilse på årets kull, da flere av oss hjalp til på 
konfirmantfest. Vi var imponert over flott og gøy ungdom.  
 
Etter at statskirken ble til folkekirken, skal måten Den Norske 
Kirke organiserer seg på, revideres. Nyorganiseringen har mest 
konsekvenser for de som jobber i kirken, men også for menig-
hetsråd/fellesråd. Forslaget til nyorganisering (utarbeidet av 
Müller-Nilssen-utvalget), er oppe til høring  
denne høsten, og sokneråd har mulighet til å komme med inn-
spill. Det er litt å sette seg inn i, men det er spennende å være 
med på denne prosessen. 
 

Med hilsen fra Katrine R Burmester, leder i soknerådet 

Hilsen fra soknerådet 
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Foto: Silje Laland Moe 

Solhaugbasaren 2021 

 

 

 

Det var mange som ble skuffa i 
2020 når koronasituasjonen  
gjorde at Solhaugbasaren måtte 
avlyses. Vi prøver på nytt i år og 
er optimistiske på at vi skal få det 
til. 
 
Tidspunktet er fastsatt til  
fredag 12.11.21 kl.18.00. 
 
Kammerkoret deltar. 
Soknepresten vår, Ragnhild Halden, vil dele noen ord med 
oss. Vi kan love mange og fine gevinster. 
Kaffe og kaker. 
 

Hjertelig velkommen! 
 

Velkommen til Mannsringen på Solhaug  

følgende mandager kl. 18.00: 

 - 18. oktober  

 -  8. november 

 - 13. desember  

Vi tar opp mange interessante  

temaer. Følg med på menighetens 

nettsider www.lundekirken.no  
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Lunde kammerkor har endelig 

startet med korøvelser igjen! 

Det er fint å kunne samles og 

synge sammen igjen etter en 

lang pause. Første øvelse var 

7. september, og vi unnet oss 

en god kaffepause midt i  

øvelsen, inntatt fra våre faste 

plasser (med god avstand!) i 

ringen. Fint å oppdage at 

stemmene fortsatt virker, og at det er gøy å synge sammen! Dette kan 

anbefales! Går du med en liten tanke om at det hadde vært gøy å 

synge i kor, er du hjertelig velkommen til å  

begynne! Her blir du tatt godt imot!  

De første øvelsene nå på høsten går med til litt generelt repertoar til 

bruk i gudstjeneste, basar og for moro-skyld, før vi etter hvert går over 

på julerepertoaret. Vi satser friskt på julekonsert søndag 5. desember, 

og krysser fingre og tær for at det kan gjennomføres som normalt! 

Vi øver på Solhaug hver tirsdag kl. 19:00-21:00.  

Meld deg gjerne på her: https://minkirkeside.no/nome, eventuelt kan  

du kontakte Unni eller Frøydis (se under). 

 

Velkommen til korøvelser i Lunde Kammerkor! 

 
 
 
Kontakt info:  
Unni Madsen (leder) 
Tlf: 410 20 725 
 
Frøydis Bøe Holte (dirigent) 
Tlf.: 950 27 282 
E-post:  
froydis@nome.kirken.no 
 
 

Lunde kammerkor 

https://minkirkeside.no/nome
mailto:froydis@nome.kirken.no
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Høsten er kommet og vi er litt nærmere en 
normalsituasjon i samfunnet vårt. I skrivende 
stund har myndighetene gått ut med at Norge 
åpner i morgen kl. 16.00. Det er fantastiske 
nyheter! Det har vært krevende med strenge 
restriksjoner i 1,5 år. Nå kan vi glede oss over 
å åpne kirkene igjen :)  

Det blir en spennende høst!  
I disse dager starter vi med utskifting av  
gamle rørovner i Flåbygd kirke. Rørovnene  
er nå tatt ut og vi venter på leveransen av nye 
benkevarmere førstkommende uke. I tillegg 
blir det satt inn nytt styringssystem. Dette gjør at fellesrådet vil spare 
strøm, noe som er kjærkommet nå når strømprisene går opp.  
 

På vegne av Lunde og Flåbygd sokneråd jobber vi med å lyssette 
Lunde kirke utvendig. Utstyret har begynt å komme på plass og vi  
satser på at kirken blir lyst opp før jul.  

Videre har Vestfold og Telemark fylkeskommune begynt arbeidet med 
å finne ut problemet ved utløpet av en stikkrenne under veien til  
gammel parkeringsplass. Vannet renner inn på kirkegården og vi må 
få drenert vannet bort. Fellesrådet har vedtatt å investere i nytt  
vannrørsystem på kirkegården i Lunde. Et prosjekt jeg håper vi  
kommer i gang med nå i høst.  

Jeg har lyst til å rose kirketjenerne våre som gjør en fin innsats på  
kirkegården gjennom sommersesongen.  Det gjør det fint å komme til 
kirkegården når gresset er klippet og blomstrer lyser opp i flere farger.  

Siden sommerferien, har det vært mye å gjøre for de ansatte. Noen 
reiste på konfirmasjonsleir i en uke, planla samtalegudstjeneste og 
konfirmasjoner. I tillegg til mange gravferder og oppstart av de ulike 

aktivitetene er det nok å finne på.  
Vi hadde aldri klart å gjennomføre  
alle oppgavene uten hjelp fra dere frivillige. 
Takk for innsatsen!  
 

Ha en fin høst!  

                                                                   

 Mvh Mona Halsvik, kirkeverge  

Hilsen fra staben 
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Del 2:  
Konfliktar og kamp for sjølstyre  

i Kaukasus 
Planen var at eg skulle holde et foredrag - eller et reisebrev - på 

Solhaug på 17. mai om frihetskamp og konfliktane i Kaukasus.  

Det blei det ikkje noe av, så derfor blir det heller et innlegg i  

Kyrkjebladet med litt av samme tema og ein fortsettelse frå forrige 

nummer. 

 

Sovjetunionen faller 

I 1991 da Sovjetunionen gikk i oppløsning blei landa i Kaukasus 

frie og sjølstendige stater. Men ikkje alt er fryd og gammen.   

Armenia gjør krav på regionen Nagorno-Karabakh som ligger i 

Azerbaijan.  Her er majoriteten av folka etnisk armenere.  Det har 

heilt sia 1980-tallet vori uenighet mellom landa og fleire krigar har 

blitt utkjempa, seinast høsten 2020.  Det er stor enighet om at 

også nå er det begått krigsforbrytelser overfor den armenske  

befolkningen i regionen. Tyrkia støttar Azerbajan i denne konflikten 

og grensene til både Tyrkia og Azerbaijan er derfor stengte. 

 

Heller ikkje Georgia har unngått interne konfliktar. Regionane  

Abkasia og Sør-Ossetia erklærte seg som sjølstendige republikkar 

i 1991, men det blei ikkje godkjent av den gregorianske regjeringa 

og er heller ikkje anerkjent av det internasjonale samfunnet. I 2008 

rykka styrker inn i Sør-Ossetia, noe som førte til at Russland  

sendte militære styrker inn i området og videre inn i Georgia, før 

det omsider blei inngått våpenvile.  Men problemet ligger der  

fortsatt uløst og russiske styrker er stasjonert i utbryterregionane.  

Georgia har derfor et anstrengt forhold til Russland. I staden har 

landet forsøkt å se vestover med ønske om medlemskap i både 

EU og NATO. 

 

Noen korte inntrykk frå Georgia 

I likhet med Armenia er Georgia et kristent, demokratisk land til  

forskjell frå Azerbaijan som er et muslimsk diktatur. Det har flott og  
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Utsikt over gamlebyen i Tbilisi 

variert natur med mykje fjell.  

Det må fortsatt kalles et fattig 

land og har slitt med stor  

utvandring. Dei fleste er  

sysselsett i landbruket, men 

industri og turisme er nå viktige  

inntektskjelder og økonomien 

er i god vekst. Tbilisi er i dag 

hovedstaden og har ein historie 

på meir enn 1500 år. Lokalisert 

nær viktige handelsruter  

mellom øst og vest er det ein 

smeltedigel av gammalt og nytt 

og som har vori heimstad for 

folkeslag med ulike kulturell, 

etniske og religiøs bakgrunn. Samebakatedralen er 84 m høg og  

den 3. høgaste  østortodokse  

katedralen i verden. 

Ca 1 times busstur øst for Tbilisi kommer me til Gori. Byen er  

kanskje mest kjent som byen der Josef Stahlin blei fødd og voks 

opp.  Huset hans er i dag ein del av et større Stalin-museum som 

blei bygd etter hans død. Ein gigantisk statue og den skuddsikre 

jernbanevogna som han brukte, bl.a. på reisa til fredskonferansen 

på Yalta står her.  Etter selvstendigheten har det vori strid om  

både museet og statuen, men lokale myndigheter har ikkje ønska 

å fjerne dei.  
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Like utafor Gori ligger ein  
grotteby frå tidleg jernalder 
som ein meiner er av dei eldste  
urbane busetninger i Georgia.  
Dei eldste strukturane er tid-
festa til å vera frå 1. århundre 
e.Kr. Mtskheta var tidlegare  
hovedstaden i Georgia – frå  
ca 500 f.Kr. til 500 e.Kr. – og 
ligger bare 20 km frå Tbilisi.   

Naturleg nok finns det her ei 
rekke gamle historiske  
monumenter som alle står på 
UNESCO’s verdensarvliste.  
På ei høgde over byen ligger 
den 1100 år gamle  
Svetitskhoveli-katedralen.  
I følge legenden skal Jesus’  
kåpe vera begravd her. Opp 
gjennom tidene har den også 
vori gravplass for kongar.  
Veggane var også dekorert 
med fresco-malerier og ikoner 
fra middelalderen. Men mykje av dette har blitt ødelagt og malt 
over under den russiske okkupasjonstida. Dessverre var  
katedralen ikkje åpen da me var der der. 

 

Detalj frå grottebyen Uplistsikhe 

 

Takk til  

Harald Omnes 

for en interessant  

historie! 

Svetitskhoveli-katedralen 
 frå 1100-tallet 
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Min salme ved Øyvind Lunde  

Jeg ble oppfordret til å si litt om en salme i salmeboken og jeg 

velger meg «Kirken er et gammelt hus» Dette er en salme 

som betyr mye for meg.  

Den får meg til å sette pris på kirken og hva den står for. Vi 

skal alle sette pris for den. Den er ikke bare fin å se på, men 

den er bygd for å brukes også.  

Derfor - til alle som leser dette, oppsøk kirken, du får fred i 

skjelen. Den gir deg kraft i hverdagen.  

 

Kirken er et gammelt hus 

Vers 1 

Kirken den er et gammelt hus, / står om enn tårnene falle. / 

Tårne full mange sank i grus, / klokker enn kime og kalle, /  

kalle på gammel og på ung, / mest dog på sjelen trett og 

tung, / syk for den evige hvile.  

 

Vers 3 

Vi er hans hus og kirke nu, / bygget av levende stene, / som 

under kors med ærlig hu / troen og dåpen forene. / Var vi på 

jord ei mer enn to, / bygge dog ville han og bo / hos oss i hele 

sin velde!  

 

Vers 6 

Fonten oss minner om vår dåp, / altret om nadverdens glede. / 

Hvor skulle før i tro og håp / Herren vi finne tilstede, / enn hvor 

det for oss prentet står: / Herren idag er som igår, / så er og 

troen og dåpen!  
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NMS Gjenbruk Bø 

Det Norske Misjonsselskaps gjenbruksbutikk i Bø er 
inne i et jubileumsår. Sist juni var det 10 år siden den 
startet opp. 

Butikken har bra omsetning som øker for hvert år.  
Varetilgangen er stort sett bra og jevn, det kommer masse varer fra 
Lunde og omegn, noe det settes stor pris på!  

Vi ønsker å takke alle som gir oss varer og på den måten er med og 
gjør butikken til det den er, og håper at mange fremdeles vil tilgodese 
butikken med å tilby varer.  
(Butikkens telefonnummer er: 400 39 420). 

På arbeidslista for butikken er det nå i alt 43 navn, en flott gjeng som 
er med på laget, medarbeidere fra Nome, Sauherad og Bø. De fleste 
jobber i butikken, men vi vil også framsnakke de flinke og snille  
sjåførene som gladelig stiller opp med å hente og bringe varer! Vi 
trenger alle og vi trenger flere! 

Har du lyst til å være en medarbeider på dette "arbeidslaget" er du 
hjertelig velkommen til å ta kontakt med butikken pr. telefon eller 
komme innom for en prat. 

Vi går med friskt mot på for 10 nye år! 

 

Jubilanter i staben 2021 

Staben har feiret stort  

med 3 jubilanter: 

Cathrine trosopplærer, 

Ragnhild prest og  

Mona kirkeverge fylte 

hhv. 30, 40 og 50 år i 

sommer/høst. 

Dagene ble feiret med  

nydelig lunsj og iskald 

hjemmelaget jordbærsaft 

på Akkerhaugen gård. 



27 

  

 Slekters gang 
 

Gravferd i Lunde 

Alf Andreas Kåsene 

Rolf Rønningen 

Terje Hartmann 

Torgunn Hegland 

Camilla Øverbø Ünal 

Greta Margit Helene Strand 

 

Gravferd i Flåbygd 

Aslak Smukkestad 

Halvor Røimål 

 

Døpte i Lunde 

Ingrid Dahl Westengen 

Tobias Skarpodde 

Mie Hegna-Wik 

Axel Haldorsen Darrud 

Hannah Helene Haldorsen Homdrom 

 

Døpte i Landsmarka  
Tristan Skåland Garcia 

Oline Vold Hovland 

 

Påmelding via nett: 

https://minkirkeside.no/nome 

(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter) 
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Annonser 

 

Ønsker du annonse  

i kyrkjebladet?  

Ta kontakt med oss  

på kirkekontoret.  
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Vil du være med å støtte Lunde kyrkjeblad? 
Vi setter stor pris på alle bidrag til å fortsatt kunne utgi  
Lunde kyrkjeblad. Vi er heldige, og har mange flinke frivillige  
som hjelper til å lage innhold og levere ut bladet. Men det koster  
å trykke opp bladet fire ganger i året, og vi er derfor glade for 
alle som fortsatt vil bidra med pengestøtte.  

 

Vil du abonnere på Lunde kyrkjeblad? 
Bor du utenbygds og kunne du tenke deg å få Lunde kyrkjeblad  
rett i postkassen? Nå har du mulighet til å abonnere på bladet, 
som kommer ut 4 ganger pr. år.  
 
Dette gjøres enkelt ved å betale kr. 200,- til  
Vipps nr. 522654 eller til konto nr. 2665 20 27139.  
 
NB! Merkes med navn og telefonnummer.  
 
 

På forhånd tusen takk! 
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Møter & samlinger 

LUNDE BEDEHUS 
September - desember 

 

DAG DATO TID/KL MØTE / SAMLING 

Sept. Månedens misjonsland: Bangladesh 

Tirsdag 7 18.00 Årsmøte Lunde Normisjon.  
Andakt  v/Leif Raustøl 

Tirsdag 14 17.00 Dugnads kveld 

Tirsdag 21 18.00 Lunde Bedehus 100 år.  
Besøk av: Ulf Børje Rahm. 
Piano/sang: Gunnar Ajer 
«Tilbakeblikk i tid og rom» 

Okt. Månedens misjonsland: Butan 

Tirsdag 5 19.00 Tirsdagsamling. Besøk av:  
Ragnhild Halden 

Tirsdag 19 19.00 Bibeltime v/ Aksel Bugge 

Tirsdag 26 19.00 Sang- og salmekveld. Besøk av: 
Herdis og Øyvind Jørgensen 

Nov. Månedens misjonsland: India 

Tirsdag 2 19.00 Bibeltime 1  v/Leif Raustøl 

Tirsdag 9 19.00 Sangkveld. Besøk av: Bjørg og 
Tormod 

Tirsdag 16 19.00 Tirsdagsamling. Besøk av: Nils 
Jørgen Hardang 

Tirsdag 30 19.00 Bibeltime 2  v/Leif Raustøl 

Des. Månedens misjonsland: Kambodsja 

Tirsdag 7 19.00 «Før-jul samling» Besøk av:  
Jostein Gjærum 

Mrk. Følg med på eventuelle endringer i møte oppsettet! 
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN 

Lunde prestekontor, Lundetunet 
Brugata 5, 3825 Lunde 

Tlf.: 35 00 86 86  
 

www.lundekirken.no 

 
Kontortid:  
Lundetunet:  

Tirsdager kl. 09.00 - 15.00 

 
Sokneprest: 

Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991 
ragnhild@nome.kirken.no  

 
Organist: 

Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282 
froydis@nome.kirken.no  

 
Trosopplærer / ungdomsarbeider:  

Cathrine Friberg Rønneberg,  
tlf: 905 07 822  

caaathrine@hotmail.com 

  
Sekretær: 

Anette S. Krøgli,  
tlf: 35 00 86 86 (tirs.) / 35 94 62 60 
anette.sneddon@nome.kirken.no  

 
Kirketjenere: 

Jens Vassend, tlf: 959 29 281 
jens@nome.kirken.no  

 
Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217 

jonny@nome.kirken.no  

 
Leder soknerådet: 

Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73 
katrine@familie-burmester.de 

 
Kirkeverge i Nome kommune: 

Mona Halsvik,  
tlf: 35 00 86 87 (tirsdag) 
35 94 62 62 / 957 27 214  
mona@nome.kirken.no 

LUNDE KYRKJEBLAD 
 

Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 
 

Redaksjonskomité:  
Katrine Burmester, Torgjerd Lahus,  

Ragnhild Halden, Dordi Elisabeth Norheim,  
Åsta Irene Syvertsen og Mona Halsvik 

 
 

Frivillig kontingent: 

Kasserer: Eilef Sunde 

Konto nr.: 2665.20.27139 
 

Soknerådets konto nr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

 

Bruk Solhaug 
 

På Solhaug kan du ha minnesamvær,  
barneselskap, barnedåp, konfirmasjon,  

bryllup og konserter. 
 

Lag og foreninger som  
trenger et sted å være?  

 

Ta kontakt med: 
Harald Pettersen: tlf: 992 50 656  
e-post: hpetter2@hotmail.com 

 

Se utleiekalender på lundekirken.no  
under fanen «Solhaug menighetshus» 

Frist for innlevering av stoff  
til neste nummer er: 

  

Mandag 15. november 2021 

Trykt opplag: 1700 stk. 

 

Gave til Solhaug 
 

Nå er det mulig å gi gave til menighetshuset. 

Konto nr.: 2610.28.96490 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker sam-

funn med deg og med hverandre. Men gjør dem trange nok til å stenge all smålighet ute. Gjør tersklene så 

lave at intet skrøpelig menneske hindres i å komme inn, men høye nok til å holde sjelefienden ute.  

GUDSTJENESTER 

Søndag 7. november 

Allehelgensdag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 5, 1-12  

 

Søndag 14. november 

25.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

v/Hege Andal Hofsten 

Matt 14, 22-34  

 

Søndag 21. november 

Domssøndag/ 

Kristi kongedag 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

Matt 25, 1-13  

 

Søndag 28. november 

1.s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

Lysmesse m/konfirmanter 

Konfirmantpresentasjon 

Matt 21, 10-17 

 

Søndag 5. desember 

2.s. i adventstiden 

Kleppe grendehus  

kl. 11.00 

Joh 16, 21-24 

Søndag 12. desember 

3.s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Joh 5, 31-36 

 

Søndag 19. desember 

4.s. i adventstiden 

Ingen gudstjeneste 

 

Fredag 24. desember 

Julaften 

Flåbygd kyrkje kl. 14.00 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Luk 2, 1-20 

 

Lørdag 25. desember 

Juledag 

Lunde kyrkje kl. 12.00 

Høytidsgudstjeneste 

Joh 1, 1-14 

 

Søndag 26. desember 

2. juledag 

Nome sjukeheim kl. 11.00 

Joh 16, 1-4a 

 

Lørdag 1. januar 

Nyttårsdag 

Landsmarka kapell  

kl. 16.00 

Høytidsgudstjeneste 

 

Søndag 3. oktober 

19.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

5 Mos 30, 11-15  

 

Søndag 10. oktober 

20. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Gullkonfirmanter 

Mark 10, 2-9  

 

Søndag 17. oktober 

Ingen gudstjeneste  

p.g.a. høstferie   

 

Søndag 24. oktober 

22.s. i treenighetstiden 

Familiegudstjeneste  

på Solhaug kl. 17.00 

3- og 4-års bok 

Joh 12, 35-36  

 

Søndag 31. oktober 

Bots- og bededag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Luk 18, 9-14  

 

Lørdag 6. november 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Minnegudstjeneste  

Med forbehold om endringer.  

Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt. 


